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Tisztelt Közgyűlés!
A Baranya Megyei Önkormányzat és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AÖFK) közötti együttműködés eredményeként 2020.
december 21-én aláírásra került a „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése –
Baranya megye” című projekt Támogató Okirata (a továbbiakban: TO) térségi
jelentőségű kerékpárutak tervezésének tárgyában. A projekt célja – az 1726/2020. (X.
30.) Korm. határozat 1. pontjával összhangban – Baranya megye térségi jelentőségű
kerékpárút-fejlesztéseinek műszaki-szakmai előkészítése.
A hatályos TO alapján Baranya Megyei Önkormányzat feladata:
- térségi
jelentőségű
kerékpárutak
tervdokumentációjának
elkészítése
(engedélyezési- és kiviteli terv),
- az elkészült tervek hatósági egyeztetése és jogerős építési engedélyek
beszerzése,
- az érintett idegen ingatlanokra vonatkozó kisajátítási tervek elkészítése.
Az elkészült feladatrészek teljesítési határideje szakaszos, a végteljesítési határidő a
hatályos TO alapján 2021. június 30.
A Baranya Megyei Önkormányzat a felsorolt feladatokat a szakterületeken jártás, az
adott tevékenységre vonatkozóan jogosultsággal rendelkező vállalkozások bevonásával
kívánja elkészíttetni, melyhez közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges. A becsült
értéke alapján a felhívást a Kbt. 3. rész 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt eljárásban
szükséges meghirdetni.
Az előzőekben írt közbeszerzési eljárás a Baranya Megyei Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata alapján nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
így a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. Fejezet A.
pontjának 3. alpontja alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság indíthatja meg jelen
előterjesztés tárgyát képező közbeszerzési eljárást.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
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Tekintettel az előzőekre és arra, hogy veszélyhelyzetben a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság összehívására nincs mód, így a közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
feladat- és hatáskörét gyakorolva az előterjesztéshez csatolt határozatokat hoztam.
Pécs, 2021. február 15.

Dr. Őri László s.k.
elnök
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
…/2021. (II….) Kgy. határozata
Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján– figyelemmel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke úgy
dönt, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörben a közgyűlés
elnöke dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Őri László, a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
…/2021. (II…..) Kgy. határozata
Közbeszerzési eljárás megindítása a „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése
– Baranya megye” című projekt keretében, a támogatási szerződésben megjelölt
kerékpárhálózati
elemekre
vonatkozó
engedélyezésiés
kiviteli
tervdokumentumok, valamint az érintett idegen területekre vonatkozó kisajátítási
tervek elkészítése, az útügyi építési engedélyezési eljárások lefolytatása
tárgyában
1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész 81. § (1)
bekezdés szerint megindított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el a
„Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Baranya megye” projekt
keretében, a támogatási szerződésben megjelölt kerékpárhálózati elemekre
vonatkozó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentumok, valamint az érintett
idegen területekre vonatkozó kisajátítási tervek elkészítése, az útügyi építési
engedélyezési eljárások lefolytatása tárgyban.
2. A Közgyűlés elnöke jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező eljárást
megindító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Kapja:

Sebestyén Attila, területfejlesztési osztályvezető
Tőke Máté, mb. megyei főépítész
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